
آلمان: به گفته دولت آلمان، در س��ه ماهه س��وم 
س��ال ۲۰۱۹ دس��ت کم ۱۸۷ جرم علیه مسلمانان 
ص��ورت گرفته اس��ت.  ۲۵ درص��د از این حمالت 
مس��تقیما مساجد و پرستشگاه ها را هدف قرار داده 
و با توجه به آمار این جرایم در س��ه ماهه نخس��ت 
و دوم سال ۲۰۱۹، پیش بینی می شود این آمار باز 
هم افزایش یابد. بیش از ۱۰۰ مس��جد و موسس��ه 
دینی نیز در س��ال ۲۰۱۸ مورد حمله راس��ت های 

افراطی قرار گرفته است.

ترکیه: رس��انه های ترکیه خبر دادند، اولین پهپاد 
نظامی این کش��ور در فرودگاه »لفکونیکو« قبرس 
شمالی مستقر شده است. در حالی که تنش ها بین 
ترکیه و کشورهای اروپایی در خصوص حفاری های 
نفتی و گازی در آب های قبرس و ش��رق مدیترانه 
ادامه دارد، ترکیه در قبرس ش��مالی پهپاد نظامی 

مستقر کرده است. 
مقام های قبرس شمالی )قبرس تُرک نشین( که نام 
رس��می آن »جمهوری تُرک قبرس شمالی« است، 
امروز دوش��نبه اعالم کردند، اولی��ن پهپاد نظامی 
ترکیه وارد فرودگاه شهر ساحلی »لفکونیکو« شده 

است.

ام�ارات: مقامات دفاعی کره جنوب��ی و امارات بر 
سر گس��ترش همکاری های اطالعاتی، لجستیکی، 
الکترونیکی-نظامی و تقویت روابط دو جانبه توافق 
کردند.  مقامات دفاعی ک��ره جنوبی و امارات،   در 
دور هفتم نشست وزرای دفاع امارات و کره جنوبی 
در مقر وزارت دفاع کره در س��ئول، بر سر گسترش 
همکاری های اطالعاتی، لجس��تیکی، الکترونیکی-

نظامی و گسترش روابط دو جانبه توافق کردند.

روس�یه: »س��رگئی کاراکوف« فرمان��ده نیروهای 
موش��کی اس��تراتژیک روس��یه می گوید که آمریکا 
قصد دارد دو آزمایش موشکی میان برد انجام دهد 
که معاهده موش��کهای میان ب��رد)INF( آزمایش 

آنها را پیش از این ممنوع کرده است. 

هن�د: س��خنگوی ن��اوگان دریایی روس��یه اعالم 
ک��رد که بخ��ش عملیاتی رزمای��ش نظامی هند و 
روسیه آغاز شده اس��ت. »نیکالی وسکرسنسکی« 
س��خنگوی ناوگان دریایی روس��یه دی��روز از آغاز 
بخش عملیات��ی رزمایش دوجانبه »ایندرا-۲۰۱۹« 
در هن��د خبر داد. همچنی��ن  نیروی زمینی ارتش 
هند نخستین محموله از تفنگ های آمریکایی اس. 

آی. جی )SiG۷۱۶( را دریافت کرد. 

ذرهبین

افشاگری درباره دروغ های آل خلیفه 
فضای سرکوب در بحرین هر روز گسترده تر می شود 
چنانکه پس از آنکه یک افس��ر بحرینی دروغگویی 
رژیم آل خلیفه درباره حوادث میدان اللؤلؤه را فاش 

کرد، افراد ناشناس منزلش را به آتش کشیدند.
 افراد ناش��ناس خانه افس��ر س��ابق بحرینی را که 
دروغگوی��ی رژیم آل خلیفه درب��اره حوادث میدان 
اللؤلؤه در سال ۲۰۱۱ را فاش کرده بود، آتش زدند. 
تصاویری از آتش گرفتن خانه »یاسر الجالهمه« در 
منامه پایتخت بحرین پخش ش��د. یکی از شاهدان 
گفت: دو سرنشین ناشناس یک خودرو، در برابر این 
خان��ه توقف کردند و چند دقیقه پیش از آغاز آتش 
سوزی وارد حیاط آن شدند. پلیس بحرین تاکنون 
هیچ بیانیه ای درباره علت این آتش س��وزی منتشر 
نکرده اس��ت. اما منابع مطلع در خانواده الجالهمه 
تاکی��د کردن��د پلیس بحرین به آن ه��ا اعالم کرده 
است در حال تحقیق درباره این آتش سوزی است 
و تصاوی��ر دوربین های امنیتی را برای اطالع یافتن 
از علت ای��ن حادثه، جمع آوری کرده است.یاس��ر 
الجالهمه که س��رهنگ دوم در نیروی دفاع بحرین 
بود، یکی از اصلی ترین شاهدان در تحقیقات شبکه 
الجزیره درباره حوادث سال ۲۰۱۱ در میدان اللؤلؤه 
منامه، پایتخ��ت بحرین بود. الجالهمه در آن زمان 
فرمانده یگان ویژه نظامی بود که تحصن کنندگان 
را متفرق کردند. س��خنان الجالهمه در آن زمان، با 
واکنش ها و بحث های گسترده ای در داخل بحرین 
و خارج این کش��ور روبرو شد.الجالهمه تاکید کرد 
پ��س از حضور در این برنام��ه الجزیره، با تهدیدات 
پی در پی مواجه شده است. الجالهمه در مصاحبه 
با شبکه الجزیره اعتراف کرده بود تحصن کنندگان 
در منام��ه، هی��چ س��الحی در اختیار نداش��تند و 
س��الح هایی که نیرو های امنیتی بحرین به نمایش 
گذاشتند، بعد از متفرق کردن تحصن کنندگان به 

میدان اللؤلؤه منتقل شده بود. 

نیمچهگزارش

آمریکا نفت سوریه را سرقت می کند 
رئیس جمهور س��وریه با بیان اینکه »روند بازس��ازی س��وریه ش��روع شده 
اما نیازمند س��رمایه گذاری بیشتر اس��ت«، مبارزه با تروریست ها را مقدمه 
مقابل��ه ب��ا آمریکا دانس��ت و گفت، آمری��کا با ترکیه در حال س��رقت نفت 
سوریه هستند.»بش��ار اسد«  در گفت وگو با شبکه چینی »فونیکس«، اعالم 
کرد که روند بازس��ازی کشورش آغاز ش��ده اما سوریه نیازمند سرمایه گذاری 
بیش��تر داخل و خارج است. اسد  گفت، سوریه با آزادسازی بیشتر مناطق از اشغال 
تروریس��م، گفت وگو با ش��رکت های چینی را آغاز کرده تا تحریم ها را جبران کند. 
اس��د با اش��اره به همکاری آمریکا و ترکیه در ش��مال س��وریه نیز گفت، آمریکا در 
حال س��رقت نفت سوریه و فروش آن به ترکیه است؛ ترکیه ای که با همه گروه های 
تروریس��ت در عملیات س��رقت و فروش نفت سوریه همدس��ت است. »رژیم ترکیه 
مستقیماً در فروش نفت )سوریه( قباًل با جبهة النصره و بعد از آن با داعش و امروز 

با آمریکا همکاری می کند«. 

توطئه دیپلمات آمریکایی در ونزوئال
رئیس جمهور ونزوئال دیپلمات آمریکایی را که در بوگوتا فعالیت می کند به 

دست داشتن در توطئه خنثی شده در کشورش متهم کرد. 
ب��ه گفته مادورو در این توطئه حمله به دو پادگان ارتش این کش��ور پیش 
بینی شده بود.دولت ونزوئال اعالم کرد این توطئه توسط دو نماینده مخالف 
دول��ت ب��ه نام های یان��ت فرمین و فرنان��دو اوروزکو تدارک دیده ش��ده بود. 
مادورو در س��خنرانی خود در جمع نمایندگان مجلس مؤسس��ان ونزوئال که بیشتر 
کرس��ی های آن در اختیار نمایندگان طرفدار حکومت است، گفت: عوامل اطالعاتی 
ارت��ش ونزوئال عصر جمعه به خان��ه یانت فرمین رفته بودند که متهم به اجرای این 
طرح با همکاری فرناندو اوروزکو بود.نیکوالس مادورو خاطر نشان کرد یک دیپلمات 
آمریکایی به نام جیمز استوری با یک مقام دولتی ونزوئال یعنی کارلوس ران، معاون 
وزیر امور خارجه در امور آمریکای ش��مالی تماس گرفته اس��ت تا از سرنوشت این 

نماینده با خبر شود.

وعده تسریع در فرایند برگزیت 
بوریس جانس��ون نخست وزیر انگلیس که از یکصد و نه نماینده جدید حزب 
محافظه کار پارلمان انگلیس استقبال می کرد، متعهد شد که فرایند برگزیت 
را تس��ریع بخشد.جانسون بعد از کس��ب اکثریت قاطع کرسی های پارلمان 
در انتخابات سراس��ری روز جمعه ۱۳ دسامبر )۲۲ آذرماه( به دنبال تسریع 
کسب تأییدیه پارلمان در خصوص موضوع توافقنامه وی با اتحادیه اروپا برای 
برگزیت می باش��د.طبق نتیجه نهایی انتخابات سراسری انگلیس، حزب محافظه کار 
به رهبری جانسون، موفق شد از ۶۵۰ کرسی پارلمان این کشور، ۳۶۵ کرسی را از 
آن خود کند و به اکثریت قاطع برس��د. نخس��ت وزیر انگلیس که در مقابل بسیاری 
از هواداران س��نتی حزب مخالف کارگر در ش��مال و مرکز انگلستان پیروز شد، در 
اولین س��خنرانی خود بعد از پیروزی در انتخابات گفت که به دنبال تشکیل »دولت 
مردم��ی« اس��ت و وعده انتخاباتی خود برای خروج بریتانی��ا در پایان ژانویه ۲۰۲۰ 

)بهمن ماه( پایبند است.
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قاسم  غفوری

پیمان آتالنتیک ش��مالی ) ناتو ( پس از جنگ جهانی دوم 
با ادعای حمایت از امنیت آمریکا و اروپا تش��کیل ش��د لذا 
می توان آن را ساختاری درونی دانست که در حوزه ای معین 
اختیار فعالیت دارد. با فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی 
ماهیت رفت��اری ناتو نیز تغییری کالن کرده و تالش نمود 

تا خود را به عنوان پلیس جهان و حتی جایگزین نیروهای 
س��ازمان ملل معرف��ی نماید که جنگ افغانس��تان و لیبی 
نمودی از آن اس��ت. نکته قاب��ل توجه در عملکردهای ناتو 
آنکه ینس اس��تولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتالتنیک 
ش��مالی )ناتو( که به کویت س��فر کرده است، نشستی را با 
مقامات امنیتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار 
کرد. ثامر الصباح رئیس دستگاه امنیت ملی کویت در این 
نشست گفت: »ما برای تقویت روابط بین کشورهای عربی 

حاشیه خلیج )فارس( و ناتو تالش می کنیم.
 در همین حال شبکه سعودی العربیه نیز گزارش کرد که 
س��فر هیأت ناتو به کویت به مناس��بت پانزدهمین سالروز 
آغ��از طرح اس��تانبول ب��رای همکاری و با ه��دف تقویت 
امنی��ت در منطقه و تبادل اطالع��ات و تجربیات بین ناتو 
و کشورهای عربی صورت گرفته است. اولین اربتاط میان 
ناتو و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این پیمان باز 
می گردد. طرح استانبول برای همکاری مربوط به نشست 

۲۰۰۴ اعضای ناتو است که کشورهای امارات، قطر، کویت 
و بحرین را ش��امل می شود و هدف از آن تقویت همکاری 
امنیتی بین ناتو و کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس 
اس��ت. اعضای نات��و در نشس��تی در اس��تانبول که ژوئن 
۲۰۰۴ برگزار ش��د تصمیم گرفتند با چهار کش��ور مذکور 
همکاری هایی را داشته باشند. حال این سوال مطرح است 
که آیا ای��ن روابط می تواند تاثیری در امنیت کش��ورهای 
عربی و منطقه داش��ته باش��د؟ ادعای اق��دام برای امنیت 
کش��ورهای دیگر در حالی مطرح می ش��ود که در عملکرد 
ناتو چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه نشست اخیر 
ناتو نش��ان داد که مجموعه گسترده ای از اختالفات میان 
اعضا وج��ود دارد و عمال ناتو در اتح��اد درونی نیز ناتوان 
اس��ت. چنین ساختاری قطعا نمی توان ادعای امنیت برای 

دیگران را داشته باشد. 
دوم آنکه کارنامه ناتو در افغانستان پس از ۱۸ سال حضور 
گواه��ی بر ضعف و ع��دم اراده ناتو با تامین امنیت س��ایر 

کشورهاس��ت. در ط��ول ۱۸ س��ال نه تنه��ا امنیتی برای 
افغانستان ایجاد نشده بلکه هر روز بر مشکالت این کشور 
افزوده ش��ده است و ناتو جنایات گسترده ای در این کشور 
صورت داده اس��ت. در لیبی نیز این روند مشاهده می شود 
چنانکه س��ازمان ملل رس��ما اعالم کرد ک��ه ۳۰ هزار نفر 
توس��ط ناتو قتل عام ش��ده اند. س��وم آنکه راس هرم ناتو 
شامل کش��ورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس است . 
کش��ورهایی که محور ایجاد و حمایت از تروریسم و ایجاد 
ناامنی در جهان از جمله در غرب آس��یا هس��تند. چنین 
کش��ورهایی قطع��ا نمی توانند ادعای ناجی بودن داش��ته 
باشند چرا که خود محور بحران سازی هستند و نه راهکار 
بحران. در همین حال ناتو به حمایت از رژیم صهیونیستی 
می پ��ردازد که چال��ش اصلی امنیت منطقه اس��ت. با این 
ش��رایط ناتو نمی تواند ناجی منطقه باشد و نشست کویت 
را می تواند بعد دیگر سرکیس��ه کردن کشورهای عربی از 

سوی غرب دانست که در لوای نام ناتو صورت گیرد. 

یادداشت

مرجعی��ت دینی ع��راق در حالی همواره ب��ر لزوم عدم 
تع��رض و اقدام علی��ه ارتش و نیروهای بس��یج مردمی 
همچون حشد الش��عبی به عنوان مبارزان با تروریسم و 
ناامنی تاکید کرده اند که در ادامه این تاکیدات، شماری 
از مجروحان ارتش عراق دیروز با آیت اهلل سیس��تانی از 

مراجع عالیقدر شیعیان در عراق دیدار کردند.
 خبرگزاری رس��می عراق )واع( دیروز از دیدار ش��ماری 
از مجروح��ان ارتش ع��راق با مرجعیت عال��ی در نجف 
اشرف خبر داد. طبق تصاویری که منتشر شده، شماری 
از اعض��ای ارتش ع��راق که در درگیری با تروریس��ت ها 
مج��روح ش��ده اند، امروز ب��ه دیدار آیت اهلل س��ید علی 
السیس��تانی رفتند.  آی��ت اهلل سیس��تانی در این دیدار 
از خودگذش��تگی و ف��داکاری نیروه��ای عراقی تقدیر و 
تشکر کرده اس��ت. خبر دیگر آنکه مقامات عراقی تاکید 
کردند تش��دید اغتشاشات و اتفاقات مشکوک در جریان 

اعتراضات عراق نقش��ه آمریکا برای منحرف کردن مسیر 
اعتراضات مس��المت آمیز و هدف گرفتن الحشد الشعبی 
بود.»مخت��ار الموس��وی« عض��و ائتالف الفت��ح پارلمان 
عراق تاکید کرد که هوش��یاری معترضان مس��المت جو 
در عراق محاس��بات آمریکا و ش��یخ نش��ین های حاشیه 
خلی��ج فارس ب��رای فتنه انگیزی جدید در اس��تان های 
جنوبی عراق را ناکام گذاشت.الموس��وی در گفت وگو با 
وبگاه خبری المعلومه تاکید کرد: »محاس��بات آمریکا و 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای شعله ور کردن 
آتش جنگ داخلی در اس��تان های جنوبی به شکس��ت 
انجامید.« »ریاض المس��عودی« نماینده استان کربال در 
پارلمان عراق هم در گفت وگو با المعلومه بر ضرورت دور 
کردن ش��بح جنگ داخلی از اس��تان های مذهبی عراق 
تاکید کرد و گفت: »تخلیه استان ها از مقرهای احزاب به 

ثبات امنیتی کمک می کند.«

مجروحان ارتش عراق با  آیت اهلل سید علی سیستانی دیدار کردند
قدردانی از فداکاری مبارزان با تروریسم 

ی��ک روزنام��ه انگلیس��ی در گزارش��ی آورده اس��ت که 
س��ازمان منع سالح های ش��یمیایی، بدون توجه به نظر 
بازرس��ان خود و با دس��ت بردن به گزارش اصلی، حمله 
شیمیایی ساختگی در ش��هر »دوما« در سوریه را تأیید 

کرده است.
پس از گذش��ت یک س��ال و ده ماه )آوری��ل ۲۰۱۸( از 
حمله ادعایی در ش��هر دوما واقع در حومه دمشق و جار 
و جنجال رس��انه ای و سیاسی وسیع کشورهای غربی و 
عربی، س��پس انتشار گزارش س��ازمان »منع سالح های 
ش��یمیایی« )OPCW(، روزنامه دیلی میل انگلیس از 
رسوایی گس��ترده ای در تحریف واقعیت و جعل گزارش 
بازرسان این سازمان خبر داده است.این روزنامه به اسناد 
جدیدی دس��ت یافته است که نش��ان می دهد تغییرات 
زیادی در گزارش اولیه تحقیقات بازرسان سازمان بعمل 
آمده و در عین حال یک مسئول بلندپایه سازمان تالش 

کرده تا اسنادی که بیگناهی دولت سوریه را ثابت می کند 
از بین برده یا مخفی کند.دیلی میل نوشت که به گزارش 
اولیه و اصلی که تیم حقیقت یاب درباره حمله شیمیایی 
ادعایی در دوما نوش��ته، دس��ت یافته است. گزارشی که 
سپس دس��تخوش تغییرات گسترده می شود و به شکل 
اساسی با نس��خه اولیه تفاوت دارد.در گزارش نهایی که 
س��ازمان منع س��الح های شیمیایی منتش��ر کرده آمده 
اس��ت که »اصول عقالنی« مبنی بر اس��تفاده از گاز کلر 
در »دوما« وجود دارد، اما یکی از کارشناس��ان س��ازمان 
این ادعا را جعلی دانس��ت و گفت: »فقط مقدار کمی از 
کلر را پی��دا کردیم که در هر خانه ای یافت می ش��ود«. 
در گ��زارش نهایی همچنین به حقایق کپس��ول های گاز 
کلر نیز س��رپوش گذاشته ش��ده و برای اولین بار شک و 
تردیدها در خصوص اینکه این کپسول ها از کجا به دوما 

آمده، بر انگیخته است.

واهی بودن ادعاهای شیمیایی علیه سوریه در پی داشت 
رسوایی سازمان منع سالح های شیمیایی 

انتخاب نخست وزیر لبنان 
شاید وقتی دیگر 

ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد، به درخواست نخست وزیر 
دولت پیش��برد امور این کشور جلس��ه دیروز پارلمان را به 

پنجشنبه موکول کرده است.
ریاست جمهوری لبنان افزود، به درخواست »سعد الحریری« 
نخست وزیر دولت پیش��برد امور لبنان جلس��ه رایزنی های 

پارلمان��ی برای انتخاب نخس��ت وزیر را به پنجش��نبه )۲۸ 
آذر( موکول کرده اس��ت. در ادامه این گزارش آمده، س��عد 
الحریری جهت انجام مشورت های بیشتر برای تشکیل دولت 
این درخواس��ت را مطرح کرده اس��ت. شبکه »المنار« اعالم 
کرد، »نبیه بری« رئیس پارلمان با میشل عون تماس گرفته 
و درخواس��ت الحریری را به اطالع وی رس��انده است.المنار 
افزود، الحریری خواستار تعویق یک هفته ای جلسه پارلمان 
بوده اما میشل عون با این مدت زمانی مخالفت کرده است.

این جلسه در حالی به تعویق افتاد که گمانه زنی ها حکایت 

از احتم��ال انتخ��اب مج��دد س��عد الحریری برای پس��ت 
نخس��ت وزیری داش��ت گرچه روزنامه »االخبار« امروز در 
گزارشی نوش��ت، آرای الحریری احتماال حدود ۶۰ رأی از 
مجموع ۱۲۸ رأی خواهد بود. لبنان در ش��ب های گذشته 
شاهد تظاهرات گس��ترده خیابانی بود، معترضان خواستار 
کناره گیری سران سیاس��ی فعلی بودند و با نخست وزیری 
مج��دد الحریری مخالفت کردند.»التی��ار الوطنی الحر« به 
ریاست »جبران باس��یل« داماد میشل عون و وزیر خارجه 
لبنان اعالم کرده در هر دولتی که ریاست آن بر عهده سعد 

الحریری باشد ، مشارکت نمی کند. سعد الحریری در هفته 
ج��اری دیدارهایی ب��ا عون و »نبیه ب��ری« رئیس پارلمان 
داش��ت و تالش کرد که میش��ل عون را راضی به همراهی 
کند  و آرای ائتالف وی را به دست آورد اما بر اساس گفته 
مناب��ع آگاه، عون در این دیدار هیچ قولی به الحریری نداد. 
یک روزنامه لبنانی اعالم کرد، »س��عد الحریری« به دیدار 
رئیس جمهور رفته و تالش کرده آرای ائتالف وی را کسب 
کند اما نتیجه این دیدار منفی بوده و احتمال می رود آرای 

الحریری در جلسه امروز کمتر از ۶۰ عدد باشد.

گزارش

اعتراض های به سیاست های سرمایه داران ماکرون همچنان 
در فرانس��ه ادام��ه دارد چنانکه در پ��ی اعتصاب در بخش 
حمل و نقل عمومی فرانس��ه، در اس��تان »ایل دو فرانس« 

این کشور ترافیک ۶۰۰ کیلومتری ایجاد شد.
پایگاه اطالع رس��انی جاده ای »س��یتاَدن« از بوجود آمدن 
ترافیک بیش از ۶۰۰ کیلومتری در اس��تان ایل دو فرانس 
)با مرکزیت پاریس در ش��مال فرانس��ه( در پی اعتصاب در 
بخ��ش حمل و نقل عمومی این کش��ور خب��ر داد.اعتصاب 
بخش حمل و نقل عمومی در فرانس��ه مشکالت بسیاری را 
برای مردم این کشور بوجود آورده است.روزنامه لوپاریزین 
نیز در توییتی نوش��ت: حمل و نقل عمومی روز دوش��نبه 
در پاریس به ش��دت مختل خواهد شد، ۸ خط مترو بسته 
می شود و در مورد قطار های رو زمینی که به حومه می روند 
در خ��ط »ا« نیم��ی از قطار ها و در خط »ب« یک س��وم 
قطار ه��ا فقط در س��اعات ش��لوغ کار خواهن��د کرد.تقریبا 
یک س��ال پی��ش در ۱۷ نوامب��ر ۲۰۱۸ بزرگترین جنبش 
اعتراض��ی اخیر در تاریخ فرانس��ه با حض��ور بیش از ۲۸۰ 
ه��زار نفر در خیابان های پاریس ش��کل گرفت و به تدریج 
راهپیمایی هایی اعتراضی به سراس��ر این کش��ور گسترش 
یافت که بس��یاری از آن ها در آغ��از منجر به درگیری های 
ش��دید با پلیس ش��د. بطوری که بیش از ۱۴ هزار مصدوم 
از این اعتراضات گزارش ش��ده اس��ت. از آن زمان تاکنون، 
بی وقفه هر ش��نبه معترضان در خیابان ها تجمع می کنند. 
چندی��ن اتحادیه مهم تجاری و کارگری فرانس��ه با صدور 
بیانیه ای هشدار داده اند در صورتیکه پاریس از طرح تغییر 
نظام بازنشس��تگی کوتاه نیاید، اعتراض��ات و اعتصاب های 
سراس��ری را چندین براب��ر می کنند. در حالیک��ه اتحادیه 
 )CFDT( میانه رو »کنفدراسیون دموکراتیک کار« فرانسه
خواستار توقف اعتصاب های سراسری در دوران کریسمس 
ش��د، چهار اتحادیه کارگری دیگر فرانسه از جمله اتحادیه 
»کنفدراس��یون عمومی کار« )CGT( که شامل کارکنان 
بخش ریلی و حمل و نقل می ش��ود، روز گذشته )یکشنبه( 

تهدید کردند در صورتیکه دولت پاریس از طرح خود برای 
تغییر در نظام بازنشس��تگی عقب نشینی نکند، اعتراضات و 
اعتصاب ها را افزایش خواهند داد. دولت فرانس��ه در طرح 
جدید خود برای تغییرات در قوانین بازنشس��تگی پیشنهاد 
داده اس��ت ک��ه افراد ب��رای آنکه به طور کام��ل از مزایای 

بازنشستگی برخوردار شوند، در مقایسه با قوانین فعلی، دو 
س��ال بیشتر کار کنند. ماکرون همچنین در صدد است که 
در قانون جدید حقوق ماهیانه کارگران بازنشسته را کاهش 
دهد. این اقدام دولت فرانس��ه ب��ا واکنش تند اتحادیه های 
تج��اری این کش��ور روبرو ش��ده اس��ت و از کارکنان خود 

خواس��ته اند تا دور جدیدی از اعتراضات گس��ترده را آغاز 
کنند.مقام های فرانسه نگرانند که هرج و مرج و اختالالتی 
که از تاریخ پنجم دسامبر )۱۴ آذرماه(، این کشور اروپایی 
را فلج کرده، تا پایان سال جاری میالدی ادامه داشته باشد.

چه��ار اتحادیه کارگری در بیانیه ای مش��ترک در خصوص 
تداوم اعتصاب ها تا پایان سال جاری میالدی اعالم کردند: 
»فدراسیون های CGT ریلی، حمل و نقل، معادن و انرژی 
و صنایع شیمیایی می گویند که دولت یک هفته وقت دارد 
تا عقب نش��ینی از پروژه خود و آغاز مجدد مذاکرات واقعی 
را ب��رای بهبود نظام فعلی )بازنشس��تگی(  اعالم کند«.این 
بیانیه ادامه می دهد: »در صورتیکه نخس��ت وزیر )فرانسه(، 
همچنان اصرار داش��ته باش��د که "کش��ور مختل شده اما 
مس��دود نش��ده اس��ت"، آنوقت کارکنان بخ��ش دولتی و 
خصوص��ی به این نتیجه گیری می رس��ند که باید تجمعات 
و اعتصاب های خود را افزایش دهند و درخواس��ت ها برای 
اعتصاب تمامی ش��رکت ها را چندین برابر کنند و بیش از 
پیش سطح اعتراضات را افزایش دهند«. با اینحال، »فیلیپه 
مارتینز« رهبر CGT منکر ش��ده است که این بیانیه یک 
اولتیماتوم بوده و در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی »بی اف 
ام« گف��ت: »اگر دول��ت از طرح خود عقب نش��ینی کند و 
ما با جدیت درباره چگونگی بهبود این سیس��تم گفت وگو 
کنیم....همه چی��ز خوب پیش خواهد رفت در غیراینصورت 
اعتصاب کنندگان روزهای پنجشنبه و جمعه درباره اقداماتی 
که قرار اس��ت انجام دهند، تصمیم گی��ری می کنند«. وی 
در پاس��خ به اینک��ه آیا حمل و نقل در دوران کریس��مس 
در فرانس��ه مختل خواهد ش��د، گفت: »ام��روز، نمی توانم 
چیزی به ش��ما بگویم، این س��ؤال باید به نخس��ت وزیر و 
رئیس جمهور این جمهوری )فرانس��ه( ارجاع داده ش��ود«. 
در ای��ن میان  ژان پل دل��ووآ، معمار اصالحات جدید نظام 
بازنشستگی فرانسه به علت »چند شغلی بودن و مشکالت 
مالی« در دوازدهمین روز اعتصابات سراس��ری در اعتراض 

به اصالحات بازنشستگی، استفعا کرد.
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